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ΚΆΠΟΙΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΎΣ ΆΓΩΝΕΣ

❖ Ο πρώτος εορτασμός των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα ήταν 
στην Ολυμπία, το 776 π.Χ. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτή δεν ήταν και η 
πρώτη φορά που γίνονταν οι Αγώνες. 

❖ Από το 776 π.Χ. και μετά οι Αγώνες, σιγά-σιγά, έγιναν πιο σημαντικοί σε 
ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα φτάνοντας στο απόγειο τους κατά τον 
πέμπτο και έκτο αιώνα π.Χ.

❖ Οι Αγώνες έχασαν την σημασία τους όταν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν 
την Ελλάδα. ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος απαγόρευσε την διεξαγωγή τους. 
Με αυτό τον τρόπο τελείωσε μια περίοδος χιλίων χρόνων κατά την οποία 
οι Ολυμπιακοί διεξάγονταν συνέχεια κάθε τέσσερα χρόνια.

❖ Σε ένα πανεπιστήμιο στο Παρίσι στις 23 Ιουνίου, το 1894 αποφασίστηκε 
να διεξαχθούν οι πρώτοι μοντέρνοι Ολυμπιακοί αγώνες το 1896 στην 
Αθήνα, την πόλη και την χώρα που τους γέννησε. Έτσι γεννήθηκε η 
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) για να διοργανώσει τους Αγώνες με 
πρώτο πρόεδρο τον Μακεδόνα Δημήτριο Βικέλα, γενικό γραμματέα τον 
βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερντέν. 



ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΤΩΝ ΣΎΓΧΡΩΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΆΡΧΑΙΟΥΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΎΣ ΑΓΏΝΕΣ .

➢ Στην αρχαία Ελλάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες έπαιρναν μέρος μόνο 
Έλληνες, ενώ σήμερα συμμετέχουν αθλητές από 204 διαφορετικά κράτοι. 

➢ Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, γίνονταν στην αρχαιότητα μόνο στην Ολύμπια, ενώ 
σήμερα ανα τετραετία αλλάζουν  κράτος.

➢ Στην Αρχαιότητα, γίνονταν εκεχειρία, δηλαδή κάθε φορά που γίνονταν 
Ολυμπιακοί Αγώνες οι πόλεμοι σταματούσαν. Αυτό ήταν πολύ θετικό διότι 
έτσι σταμάταγαν οι εντάσεις. Στην σύγχρονη εποχή, δυστυχώς  δεν ισχύει 
κάτι τέτοιο. 

➢ Στην Αρχαία Ελλάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορούσαν να 
συμμετέχουν μόνο άντρες, οι γυναίκες απαγορεύονταν να συμμετέχουν 
και να παρακολουθούν. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην σύγχρονη εποχή.



o Στην αρχαιότητα στους Ολυμπιακούς Αγώνες , οι άντρες πάλευαν γυμνοί, 
κάτι που δεν συμβαίνει στους συγχρόνους Ολυμπιακούς Αγώνες.

o Στην αρχαιότητα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες βραβεύονταν μόνο ο 
πρώτος , και το έπαθλο δεν είχε υλιστική αξία, αποτελούνταν από ένα 
Στεφάνι αγριελιάς (Κότινος). Κυρίως όμως στην αρχαιότητα, ήταν 
σημαντικές οι τιμές του ολυμπιονίκη γιατί: 

1. Ήταν ο προστάτης της πόλης .

2. Σε ένα πόλεμο πολεμούσε δίπλα στον βασιλεία.

3. Καθώς ήταν ο προστάτης της πόλης, όταν επέστρεψε από τους 
ολυμπιακούς αγώνες, δεν έμπαινε από την πύλη αλλά κατεδάφιζαν ένα 
τμήμα από τα τείχη, καθώς πίστευαν ότι με την δύναμη του θα 
προστατεύσει την πόλη σε περίπτωση πολέμου.



▪ Στην σύγχρονη εποχή, στους Ολυμπιακούς Αγώνες βραβεύονται ο πρώτος 
ο δεύτερος και ο τρίτος. Το έπαθλο είναι ένα μετάλιο για τον/την 1ο /1η

χρυσό, για τον/την 2ο /2η ασημένιο και για τον/ την 3ο/3η χάλκινο. Επίσης 
έχουν και οικονομικές απολαβές.

▪ Στην Αρχαιότητα υπήρχε το θρησκευτικό στοιχείο στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες ,ενώ σήμερα είναι ανύπαρκτο.

▪ Τα αθλήματα που υπήρχαν στην αρχαιότητα ήταν πολύ λιγότερα σε σχέση 
με τα σημερινά. Στην Αρχαιότητα υπήρχαν:

1) Το «στάδιον»

2) Η πάλη

3) Η πυγμαχία

4) Το παγκράτιο

5) Τα ιππικά αγωνίσματα.

6) Το Πένταθλον



ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΠΥΓΜΑΧΊΑ      ΠΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΙΠΠΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ



▪ Στους συγχρονους ολυμπιακούς αγώνες υπάρχουν πάρα 
πολλά αγωνίσματα. Οι χειμερινοί, μαζί με τους 
καλοκαιρινούς ολυμπιακούς αγώνες  έχουν συνολικά 410 
αγωνίσματα.

▪ Στις μέρες μας , έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν άτομα 
με ειδικές ανάγκες, δηλαδή στους Παραολυμπιακούς
αγώνες. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν υπήρχε στην 
αρχαιότητα. 



ΤΡΈΞΙΜΟ               ΣΚΙ             ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ



▪ Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση!

Βασίλης Ταλαβερίδης, Ά3, 2021-22


